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ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MATRIZ 80H 
 

Categorias 

O estudante deverá apresentar no mínimo duas Categorias, das cinco 
apresentadas, para complementação das horas. 

Carga horária máxima. 

(Caso seja especificada uma 
carga horária diferente no 

certificado poderá ser 
utilizada).  

1) Atividades de apoio ao ensino: exercícios de monitoria, representação de turma e projetos especiais 

Monitorias Carga Horária total da 
monitoria* 

Atividades de representação discente 30 horas 

Projetos Especiais        60 horas 

2) Atividades de pesquisa: participação em projeto de Iniciação Científica e participação em grupo de estudo 
de aprofundamento de temática específica, orientado e acompanhado por docente. 

Programas de Iniciação Científica 60 horas 

Atividades em Grupos de Estudos 60 horas 

       3) Atividades de extensão: participação em atividades, cursos ou projetos de extensão na UCB ou em outras 
instituições, realização de estágio não obrigatório e participação em Empresa Junior.  

Programas de Extensão 60 horas 

Estágios não obrigatórios/Participação em Empresa Júnior 100 horas 

Trabalho Voluntário em uma Ação Social 10 horas de atividades 
por evento 

Trabalho Voluntário continuado 60 horas 

         4) Eventos e cursos: participação em congressos, seminários, semanas temáticas, semana universitária, palestras, 
conferências, oficinas, cursos de atualização e eventos culturais; aprovação em disciplinas eletivas, escolhidas dentre 
as disciplinas oferecidas nos diversos cursos. 

Congressos/ Seminários 10 horas de atividades por evento 

Semanas Temáticas/ Semanas Universitárias 5 horas de atividades por evento 

Palestras/ Conferências/ Oficinas/Fóruns 5 horas de atividades por evento 

Minicursos/Cursos 5 horas de atividades por evento 

Aprovação em Disciplinas Eletivas e/ou extracurriculares. Carga Horária total da disciplina* 



 

 

Organização de Eventos acadêmicos na Área 

1 dia de evento – 10 horas 

2 até 4 dias de evento – 20 horas 

5 ou mais dias de evento – 40 horas 

5) Publicações e apresentação de trabalhos: apresentação oral de trabalhos, mostras e condução de oficinas, 
bem como publicações impressas e virtuais. 

Apresentação oral de trabalhos científicos 10 horas de atividades 
por trabalho 

Condução de Oficinas 10 horas de atividades 
por oficina 

Publicações de artigos científicos (impressos e virtuais) 45 horas 

 


